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Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - 

ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 - ZIUZEOP), 31. člena Odloka o odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren-Kostanjevica 

(Uradni list RS, št. 46/2015) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, 

št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 18. redni 

seji, dne 27. 5. 2021 sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

1. člen 

(potrditev cen) 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi cene gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Predračun 2021, marec 2021, predlagal izvajalec 

gospodarske javne službe VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. 

 

2. člen 

(cena storitev in omrežnine za odvajanje odpadnih voda) 

(1) Cena storitev odvajanja odpadnih voda znaša 0,3579 EUR/m3 (brez DDV). 

 

(2) Polna cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih voda (brez 

DDV) znaša: 

Velikost vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v EUR 

DN ≤ 20 1 5,8495 

20 < DN < 40 3 17,5485 

40 ≤ DN < 50 10 58,4950 

50 ≤ DN < 65 15 87,7425 

65 ≤ DN < 80 30 175,4850 

80 ≤ DN < 100 50 292,4750 

100 ≤ DN < 150 100 584,9500 

150 ≤ DN 200 1.169,9000 

 

3. člen 

(cena storitev in omrežnine za čiščenje odpadnih voda) 

(1) Cena storitev čiščenja odpadnih voda znaša 0,8143 EUR /m3 (brez DDV). 

 

(2) Polna cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih voda (brez 

DDV) znaša: 

Velikost vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v EUR 

DN ≤ 20 1 8,2554 

20 < DN < 40 3 24,7662 

40 ≤ DN < 50 10 82,5540 

50 ≤ DN < 65 15 123,8310 

65 ≤ DN < 80 30 247,6620 

80 ≤ DN < 100 50 412,7700 

100 ≤ DN < 150 100 825,5400 

150 ≤ DN 200 1.651,0800 
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4. člen 

(cena storitev in omrežnine za storitve v zvezi z greznicami in MKČN) 

(1) Cena storitev v zvezi z greznicami in MKČN znaša 0,5779 EUR /m3 (brez DDV). 

 

(2) Polna cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za storitve v zvezi z greznicami in 

MKČN (brez DDV) znaša: 

 

Velikost vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v EUR 

DN ≤ 20 1 4,8771 

20 < DN < 40 3 14,6313 

40 ≤ DN < 50 10 48,7710 

50 ≤ DN < 65 15 73,1565 

65 ≤ DN < 80 30 146,3130 

80 ≤ DN < 100 50 243,8550 

100 ≤ DN < 150 100 487,7100 

150 ≤ DN 200 975,4200 

 

5. člen 

(subvencije omrežnin) 

(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

ter za storitve v zvezi z greznicami in MKČN se subvencionira za gospodinjstva v občini, in 

sicer za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022. 

 

(2) Subvencionirana cena (subvencija 17,03%) uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za 

odvajanje odpadnih voda (brez DDV) znaša: 

 

Velikost vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v EUR 

DN ≤ 20 1 4,8532 

20 < DN < 40 3 14,5596 

40 ≤ DN < 50 10 48,5320 

50 ≤ DN < 65 15 72,7980 

65 ≤ DN < 80 30 145,5960 

80 ≤ DN < 100 50 242,6600 

100 ≤ DN < 150 100 485,3200 

150 ≤ DN 200 970,6400 

 

(3) Subvencionirana cena (subvencija 7,60%) uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za 
čiščenje odpadnih voda (brez DDV) znaša: 
 

Velikost vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v EUR 

DN ≤ 20 1 7,6276 

20 < DN < 40 3 22,8828 

40 ≤ DN < 50 10 76,2760 

50 ≤ DN < 65 15 114,4140 

65 ≤ DN < 80 30 228,8280 

80 ≤ DN < 100 50 381,3800 

100 ≤ DN < 150 100 762,7600 

150 ≤ DN 200 1.525,5200 
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(4) Subvencionirana cena (subvencija 65,73%) uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za 
storitve v zvezi z greznicami in MKČN (brez DDV) znaša: 
 

Velikost vodomera Faktor omrežnine 
Cena na vodomer  
na mesec v EUR 

DN ≤ 20 1 1,6714 

20 < DN < 40 3 5,0142 

40 ≤ DN < 50 10 16,7140 

50 ≤ DN < 65 15 25,0710 

65 ≤ DN < 80 30 50,1420 

80 ≤ DN < 100 50 83,5700 

100 ≤ DN < 150 100 167,1400 

150 ≤ DN 200 334,2800 

 

(5) Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Miren-Kostanjevica in se 

nakazujejo na transakcijski račun izvajalca obvezne gospodarske javne službe v občini. 

 

6. člen 

(končne določbe) 

(1) Ta sklep začne veljati takoj. Potrjene cene se uporabljajo od 1. 7. 2021, subvencije iz 5. 

člena tega sklepa pa veljajo za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022. 

 

(2) Izvajalec gospodarske javne službe oblikuje cenik s potrjenimi cenami storitev in 

omrežnin z oblikovanimi subvencijami, ki ga objavi na svoji spletni strani in na krajevno 

običajen način. 

 

(3) Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-0035/2016-16 z dne 21. 

6. 2017. 

 

 

Številka: 3540-0003/2021-11 

Datum: 27. 5. 2021 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda se oblikujejo 

po metodologiji, določeni v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 

78/19, 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: Uredba MEDO). 

 

Obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih voda (v 

nadaljnjem besedilu: GJS) obsega storitve: 

- odvajanje odpadnih voda, 

- čiščenje odpadnih voda, 

- storitve v zvezi z greznicami in malimi čistilnimi napravami (MKČN). 

 

Izvajalec GJS v občini, tj. javno podjetje VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. 

d., je pripravil Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda, Predračun 2021, marec 2021. 

 

V skladu s 6. čl. Uredbe MEDO, izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko 

med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno 

ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 

obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje 

obdobje. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega 10% od potrjene cene, mora elaborat 

poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene. 

 

V skladu s 3. čl. Uredbe MEDO občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava 

najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe 

in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije. Če se 

ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne 

pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati 

subvencijo iz proračuna občine. Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev 

javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Na 

uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo 

občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem 

zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne 

infrastrukture. 

 

Izvajalec GJS v občini je predlagal cene storitev, kot izhaja iz 2. do 4. čl. predloga sklepa. V 

predlaganih cenah je vključen poračun za nazaj, saj se cene od 1. 7. 2017 niso spreminjale. 
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Spodnja tabela prikazuje trenutno veljavne cene s predlogi novih. 

 
V skladu z Uredbo MEDO lahko občinski svet oblikuje subvencije predlaganih cen omrežnin. 

V spodnjih tabelah so prikazane obremenitve uporabnikov, če se cene subvencionirajo oz. 

ne subvencionirajo. 
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Prikaz obremenitev uporabnikov, če občina oblikuje subvencijo: 

*Izračun za uporabnike: 11 m3 vode, omrežnina za faktor 1 (priključek do velikosti DN 20) 

 
 

 
 

Prikaz obremenitev uporabnikov, če občina ne oblikuje subvencije: 

*Izračun za uporabnike: 11 m3 vode, omrežnina za faktor 1 (priključek do velikosti DN 20) 

 
 



 

4 

 

 
 

Zadevo je obravnaval pristojni Odbor za gospodarstvo in proračun in odločil, kot izhaja iz 

poročila seje odbora. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, s katerim potrdi cene in 

oblikuje subvencije za storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda v Občini Miren-Kostanjevica. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 

 

 

 

 


